Příloha č. 1

Usnesení
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Šošůvka konaného dne 2. 12. 2002

Zastupitelstvo obce Šošůvka:
Schvaluje :
1. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2003.
2. Převedení zálohy na neinvestiční příspěvek MŠ Šošůvka na I. čtvrtletí 2003 ve výši 30.000,-Kč na počátku měsíce ledna 2003.
3. Změnu č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Šošůvka č. 2/2001 ze dne 2. 12. 2002 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 6. 12. 2001.
4. Zřízení organizační složky obce Obecní knihovny Šošůvka, okres Blansko, od 2. 12. 2002.
5. Zřizovací listinu Obecní knihovny Šošůvka, okres Blansko, s účinnosti od 2. 12. 2002,
knihovní řád účinný od 2.12. 2002 vč.ceníku placených služeb a poplatků /ceník je platný od
1. 1. 2003/ a směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů.
6. Pravidla odměňování zaměstnanců obce a členů zastupitelstva obce.
7. Vyřazení drobného hmotného majetku MŠ Šošůvka dle návrhu inventarizační komise.
8. Příspěvek MSSS Boskovice na sociální účely ve výši 200,-- Kč vč. darovací smlouvy,
příspěvek FOD Praha ve výši 100,-- Kč.
9. Příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Sloup, na činnost
1.000,-- Kč.

ve výši

10. Směrnici č. 1 – Odpisový plán MŠ Šošůvka platnou od 1. 1. 2003.
11. Pohledávky a závazky organizační složky obce MŠ Šošůvka týkající se roku 2002 budou
vypořádány obcí. Na nově zřízenou příspěvkovou organizaci obce MŠ Šošůvka budou
převedeny odběry elektrické energie, vody, plynu a telefon od 1. 1. 2003.
Pověřuje
starostu a místostarostu zasláním dopisů členům zastupitelstva obce a předsedovi komise pro
veřejný pořádek v minulém volebním období s poděkováním za jejich práci.
Bere na vědomí:
jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2002 /v
mateřské škole a knihovně k 30. 11. 2002/ ve složení:
předseda: Ing. Hudec Jan
členové: Pernica František, Vybíhal Miloslav, Ing. Sedlák Ivo, Ševčíková Františka, Ševčíková Anna,
Šamalík Jiří

...........…………………………
starosta

………………………………………..
místostarosta

